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27e jaargang, nummer 14 
22-02-2016 
Ellen 
 
Van het bestuur 
 
Hallo allemaal, 
 
Velen van jullie genieten van een welverdiende, korte ‘korfbalvakantie’. De trainingen lopen natuurlijk 
gewoon door, maar de weekenden kunnen een keer op een andere manier ingevuld worden. En dat is 
ook wel eens lekker..   
Komend weekend komt alleen het 5e team in actie, de overige teams zetten hun competitie het 
weekend daarna voort. De meeste teams spelen nog 2 of 3 wedstrijden, voordat ze hun 
korfbaltalenten weer in de buitenlucht mogen gaan vertonen.  
Omdat het einde van de zaalcompetitie in zicht komt, hebben Dirk en Carina weer nagedacht over een 
gezellige afsluiting. Op zondag 6 maart, na de wedstrijd van het eerste team, is iedereen van harte 
welkom in hun kantine voor een klein feestje. Frits is wederom gestrikt om zijn zangkunsten ten 
gehore te brengen, wat mij doet vermoeden dat de polonaise tijdens het Sporting West lied ook weer 
ingezet zal worden.  
Niet alleen Dirk en Carina hopen op een grote opkomst, maar ook ik hoop dat jullie in grote getale de 
sporthal weten te vinden. Ik denk namelijk dat we best wat te vieren hebben. Ik ben ontzettend trots 
dat zowel het eerste als het tweede team handhaving in hun klasse hebben weten af te dwingen. En 
dan spreek ik niet alleen als speelster van de selectie, maar zeker ook als bestuurslid van onze mooie 
vereniging. Deze handhaving betekent namelijk dat Sporting West ook volgend zaalseizoen op 2e dan 
wel reserve 3e klasse niveau mag gaan acteren. En dat is heel belangrijk met het oog op de 
doorstroming van onze jeugd. Door hen daadwerkelijk een aardig korfbalniveau aan te kunnen bieden, 
hopen we ze binnenboort te houden. Want de jeugd heeft de toekomst!!  
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De spelers van Sporting West 3 hadden als doelstelling om te promoveren naar de 3e klasse. Lange 
tijd lagen zij op koers, maar helaas hebben zij in de wedstrijd tegen directe concurrent AW/DTV hun 
meerdere moeten erkennen in hun tegenstander en lijkt de promotie niet meer haalbaar te zijn. De 
teleurstelling was groot, geheel begrijpelijk uiteraard, maar ik weet zeker dat zij volgend seizoen weer 
de strijd aan kunnen gaan en uiteindelijk de buit binnen zullen slepen.  
Het vierde team lag tot enkele weken terug nog op titelkoers, maar helaas duurt het seizoen net even 
te lang. De Tovers gaat er met de titel vandoor, maar een mooie 2e plek in de poule is nog steeds 
haalbaar. Het vijfde team oftewel ‘Zaterdag 1’ voor intimi heeft nog enkele wedstrijden in te halen en 
draait keurig mee in de middenmoot van hun poule.  
Al met al dus een zeer geslaagd zaalseizoen, wat gezien kan worden als een goede voorbereiding op 
het tweede deel van het veldseizoen. Zeker voor de selectieleden zal het op het veld aanpoten 
worden, omdat zij er nog alles aan zullen moeten doen om niet te degraderen. Maar ik heb er heel 
veel vertrouwen in dat dit gaat lukken, zeker met alle steun die wij van zo veel mensen om ons heen 
ontvangen. En dan heb ik het in eerste instantie natuurlijk over alle reservespelers (zowel senioren als 
jeugdleden) die hun vrije tijd of soms zelfs hun eigen wedstrijd opofferen om bij een andere ploeg 
aanwezig te kunnen zijn, maar zeker ook over al het publiek dat wekelijks langs de lijnen staat. Dank 
daarvoor! 
 
Groet en tot 6 maart! 
Ellen 
 
Redactieschema seizoen 2015-2016 
 
Clubblad van: Te maken door: Bestuur: JC: TC: Let op: 

 
07/03/2016 Paul en Peggy Rob Tim Amber  
21/03/2016 Ellen Irma Grea Dennis  
04/04/2016 Stefan en Laura Henne Stefan Hilda  
18/04/2016 Paul en Peggy Paul Henne Wil voor 3 weken 
09/05/2016 Ellen Ellen Tim Frans voor 3 weken 
30/05/2016 Stefan en Laura Peter Grea Amber  
 
Schoonmaak rooster 
 
Week van 29 februari  Sporting West A2 Nona Flik 
Week van 14 maart  Sporting West 2 Amber Baaij 
Week van 28 maart  Sporting West 1 Grea Hage 
 
Zaaldiensten 
 
Weekend 05-03 en 06-03-2016 
Zat  05-03 13.15 uur SW 5 – Furore 5  Hilda van Nifterick Inloophal 
Zon 06-03 12.10 uur SW 3 – Purmer 2  Gerard Wassenaar Inloophal 
Zon 06-03 13.20 uur SW 2 – Haarlem 2  Trees Zaal  Inloophal 
Zon 06-03 14.40 uur SW 1 – Haarlem 1  Trees Zaal  Inloophal 
 
Weekend 12-03 en 13-03-2016 
Zon 13-03 13.20 uur SW 4 – Apollo 6  Jopie Visser  Inloophal 
 
Afschrijven bij Andrea Kist (020-6903414) of zelf voor vervanging zorgen! 
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Van de Technische Commissie 
 
En voor je het doorhebt is de zaalcompetitie alweer bijna ten einde. De fase van de competitie waar 
de prijzen en de tranen verdeeld worden. Een prijs voor ons is zeker de handhaving van het eerste in 
de tweede klasse. Na een heel sterke start draaiden we mooi mee in de bovenste helft. Helaas vielen 
we daarna wat terug. En zo stonden we in de eindfase van de competitie op de plek waarvoor we aan 
het begin hadden getekend. Een plek waar handhaving nog steeds mogelijk was. Na een pittige 
carnaval - minder voor de vorm van de dag, maar goed voor de teamgeest - moesten de punten thuis 
van OZC gepakt worden. Ik heb alleen de beelden van de tweede helft gezien, maar duidelijk was dat 
en spanning in het hoofd en carnaval in de benen (of andersom) niet het allerbeste naar boven 
haalden. Mooi dat Tim Hoenson de “vrijgevallen” plek van Rodney zo goed opvulde. Ook de andere 
youngsters Amber, Denise en Jordy deden het prima! Op het tandvlees, maar heerlijk dat we 
uiteindelijk de punten tegen OZC binnenhaalden.  
Een gelijkspel tegen Juliana de week erop zou vervolgens voldoende zijn. Tijdens de carnaval werd 
met spelers van Juliana al “het pact van Roosendaal” gesloten (een krat bier voor een punt) en 
konden we met een gerust hart aan deze finale beginnen. Jammer voor Juliana, maar onze Tim was 
niet gekend in Het Pact en forceerde in de slotseconde een mooie kans en Mark rondde fraai af (een 
krat bier voor Punt, dat was toch Het Pact?). Handhaving was dus met nog twee rondes te gaan al 
een feit. Ongekend, maar het zal denk ik wel onverstandig zijn om volgend jaar weer in Roosendaal 
carnaval te vieren. Die gasten van Juliana moeten we voorlopig effe niet tegenkomen. Misschien eens 
een jaartje het carnaval overslaan?  
 
Het tweede was vorig jaar gedegradeerd uit de derde klasse, maar kon dankzij het derde toch op dat 
niveau doorgaan. En met een zichtbaar beter resultaat. Handhaving is ook ruim voor het einde van de 
competitie een feit en dat mag een prima prestatie genoemd worden. Hoewel het derde theoretisch 
nog een kansje op de eerste plaats heeft, lijkt de strijd om het kampioenschap in die competitie te 
gaan tussen AW/DTV en Blauw Wit. Jammer, want het derde had heel lang uitzicht op de schaal. 
Maar dat laat onverlet dat er een goeie competitie gespeeld is. Dat laatste geldt eigenlijk ook voor het 
vierde. Lang bovenin meegedraaid, maar Tovers en DOC waren net effe wat beter.  En tot slot het 
vijfde, zaterdag 1. Still going strong, hoewel dat gelet op het aantal blessures misschien niet helemaal 
de juiste typering is. Met nog drie wedstrijden te gaan is een mooi plekje in de middenmoot nog 
haalbaar. Al met al geen echte prijzen dit jaar, maar zeer tevreden over de handhaving en zeker geen 
tranen om de overig behaalde resultaten. 
 
Zo aan het einde van de competitie moet ik voor mezelf vaststellen dat ik helaas iets te druk ben 
geweest om regelmatig wedstrijden van de senioren te gaan kijken. Toevallig had ik dit weekend wel 
wat tijd, maar waren de senioren vrij. Toch heb ik zomaar drie wedstrijden gezien. Eerst onze B1 op 
vrijdagavond, op zaterdag “onze” Marieke bij Groen Geel A1 en zondag de Amsterdamse derby Blauw 
Wit tegen AW/DTV. En in alle drie de wedstrijden werd maar weer eens duidelijk dat goed verdedigen 
een kunst is en de basis kan zijn voor een overwinning. Een Kunst eigenlijk, want goed verdedigen 
vind ik prachtig om naar te kijken. En ik heb echt genoten van onze B1, hoe sterk ze over het hele 
veld steeds aangesloten waren en de tegenstander weinig tot geen ruimte gaven. Zaterdag werd 
Groen Geel “wegverdedigd” door DVO en moest het kampioenschap een ronde uitstellen. Met z’n 
vieren geen centimeter weggeven. Prachtig. En zondag heb ik Momo Stavenuiter van Blauw Wit drie 
keer zien blokken. Heel spectaculair van achteren bij een doorloopbal. Maar veel dwingender is het 
natuurlijk om een afstandschot te blokken. Echt lekker.  
 
Dat brengt mij op het technische vlak van de club. Samen met de JTC hebben we gebrainstormd over 
de aansluiting van de junioren naar de senioren. Want die vraag doet zich nu eenvoudigweg voor. Wat 
zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden om A-junioren door te schuiven naar de senioren? Wat is 
wijsheid? We zullen daar de komende tijden de nodige gesprekjes over gaan voeren. Maar als ik zie 
hoe Tim dit zaalseizoen beter is geworden in de selectie en hoeveel Marieke is gegroeid in een half 
jaartje Groen Geel, dan wordt ik erg nieuwsgierig of er meer junioren volgend seizoen zo’n 
ontwikkeling gaan doormaken. En ook hoe ver die ontwikkeling doorgaat. Wie gaat Momo blokken?? 
 
Hartelijke groet, 
namens de TC, Frans 
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Wat geweest is 
 
14-2-2016 Juliana 1 - Sporting West 1 14 - 15 
 KZ Danaiden 3 - Sporting West 2 12 - 7 
 AW/DTV 5 - Sporting West 3 15 - 12 
 
Wat komen gaat 
 
Op zaterdag 27 februari 2016   
Kleine Sluis 2 - Sporting West 5  
Wedstrijdnr:   5121 
Klasse :  R7E 
Meespelen:  Thea Barendsen   Henne Post 
   Peggy Tholen    Peter Bas 
SPW5   Kelly Roeloff    Rob van Nifterick 
   Marieke Poel    Matthieu Dorst 
   Brenda de Vroome-Dorst   
   Petra Ruys 
   Hanneke Nielen 
Aanvang:  16.00 uur 
Verzamelen:  45 minuten voor aanvang in de betreffende zaal 
Locatie:   Sporthal Veerburg , Anna Paulowna 
Adres veld:   Zie routebeschrijving op de site 
Afschrijven bij:  Peter Bas voor vrijdagavond 19.00 uur!!! Telefoon 06 
 
Op zaterdag 5 maart 2016   
Sporting West 5 - Furore 5 
Wedstrijdnr:   4616 
Klasse :  R7E 
Meespelen:  Thea Barendsen   Henne Post 
   Peggy Tholen    Peter Bas 
SPW5   Kelly Roeloff    Rob van Nifterick 
   Marieke Poel    Matthieu Dorst 
   Brenda de Vroome-Dorst   
   Petra Ruys 
   Hanneke Nielen 
Aanvang:  13.15 uur 
Verzamelen:  45 minuten voor aanvang in de betreffende zaal 
Locatie:   Sporthal Veerburg , Anna Paulowna 
Adres veld:   Zie routebeschrijving op de site 
Afschrijven bij:  Peter Bas voor vrijdagavond 19.00 uur!!! Telefoon 06 
 
Op zondag 6 maart 2016 
Sporting West 1 - Haarlem 1  
Wedstrijdnr:  12783 
Klasse:   2F 
Meespelen:  Grea Hage    Stefan van Nifterick 
   Ellen Sebregts    Mark Punt 
SPW1   Kiona Heijnemans   Robin Rodenbecher 
   Vera v/d Pas    Rodney Meijering 
Aanvang:  14.40 uur 
Verzamelen:  In overleg 
Locatie:   Inloophal/ van Hogendorp 
Adres veld:  Zie routebeschrijving op de site  
Afschrijven bij:  Cor vd Valk voor vrijdagavond 19.00 uur!!! Telefoon 
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Op zondag 6 maart 2016 
Sporting West 2 - Haarlem 2 
Wedstrijdnr:  16344 
Klasse:   R3M 
Meespelen:  Shanna Ros    Micha van Dijk 
   Brenda van Oostveen   Ali Jung 
SPW2   Baukje Schippers   Xandur Garbode 
   Amber Baaij    Tim B. 
   Denise Barendsen   Tim H. 
Aanvang:  13.20 uur  
Verzamelen:   In overleg 
Locatie:   Inloophal/ van Hogendorp 
Adres veld:  Zie routebeschrijving op de site  
Afschrijven bij:  Hilda van Nifterick voor vrijdagavond 19.00 uur!!! Telefoon 
 
Op zondag 6 maart 2016 
Sporting West 3 - Purmer 2 
Wedstrijdnr:   17543 
Klasse:   R4K 
Meespelen:  Pascalle Pieters   Peter vd Bos 
   Desiree v/d Bijl    Michael Heijnemans 
SPW3   Laurien Kramer    Jordy Pieters 
   Eva Sangers    Folkert van Oostveen 
   Elise Koenders    Mitchell Pestman 
Aanvang:  12.10 uur 
Verzamelen:  In overleg 
Locatie:   Inloophal/ van Hogendorp 
Afschrijven bij:  Peter v/d Bos voor vrijdagavond 19.00 uur!!! Telefoon 
 
Op zondag 6 maart 2016 
Oosterkwartier 3 - Sporting West 4   
Wedstrijdnr:  5067 
Klasse:   R6A 
Meespelen:  Wendy van Bezooijen   Richard Breen 
   Ilse Wassenaar    Johann Ruiter 
   Irma Hobijn    Jeroen Anema 
SPW4   Nancy Helsloot    Jeffrey Beckers 
   Wil Dijkers    Ronald van Klooster 
Aanvang:  11.50 uur 
Verzamelen:  45 minuten voor aanvang in betreffende hal 
Locatie: ̀   Sporthal De Spaarne , Haarlem 
Afschrijven bij:  Ilse Wassenaar voor vrijdagavond 19.00 uur!!! Telefoon  

 
 

AFSLUITING ZAAL  
BIJ DIRK EN CARINA 

 
ZONDAG 6 MAART  

(na de wedstrijd van SW 1) 
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Jeugdcommissie Sporting West 
Voorzitter Stefan van Nifterick 
06-51873861 | stefan@nifterick.com 
  
Lid - JPR Henne Post 
0299-643511 | h.post@orion.nl 
  
Lid - TJC Tim Beckers 
06-42780480 | beckers.t.m@gmail.com 
 
Lid - JAC Grea Hage 
06-22560292 | grea_hage@hotmail.com 
  
Commissaris Jeffrey Post 
0299-643511 | postjeffrey@hotmail.com 

 

E-mail JC: jc@sportingwest.nl 
Wedst. Secr. Molly Stam 
020-6869989 | m.stam007@hetnet.nl 

 

 
 
Hallo allemaal, 
 
Het zaalseizoen zit er al weer bijna op. De resultaten waren zeer wisselvallig met een uitschieter voor 
de B2. Deze ploeg kan aankomende 5 maart kampioen worden. De ploeg kennende zal het een 
zenuwachtige wedstrijd worden, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we het met een positief resultaat 
zullen afsluiten. 
 
De komende week is vakantie en zal er per ploeg gekeken worden of er getraind gaat worden, dus 
hou je ploeg-app in de gaten. 
 
Afgelopen week waren de wedstrijden voor de schotcompetitie. Ik heb van Jeffrey Beckers nog niet de 
uitslagen gekregen. Wel weet ik dat Teri bij de C gewonnen heeft en dat Tuur de hoogste score bij de 
D had. Jammer genoeg is de finale op de dag dat wij de Pinksterkamp film draaien. Vanavond hoor ik 
hoe ze dit vanuit het organisatiecomité gaan oplossen. 
 
Ja de Pinksterkamp film wordt vertoond op zaterdag 12 maart. Na deze film is het aftellen geblazen tot 
het kamp begint. Gelukkig hoeven dit jaar niet lang te wachten, Pinksteren valt vroeg. Locatie is dit 
jaar geweldig, midden in het bos, maar wel een wat ouder huis. 
 
Op het moment loopt het nog niet zo’n storm met aanmeldingen om een ploegje te trainen of te 
coachen. Mensen kom op, meld je aan bij mij. Anders ga ik het vragen en dan is het moeilijk om nee 
te zeggen. 
 
Vanavond zit ik weer in een overleg met alle verenigingen in Amsterdam. Hier praten we over hoe we 
korfbal weer op de kaart kunnen zetten in Amsterdam. We streven er naar om in 2025 2025 leden te 
hebben. Hiervoor moet we nog heel wat werk verzetten. Ik ben even vergeten hoeveel we er nu 
hebben.  
Het is de bedoeling dat we allerlei gezamenlijke activiteiten gaan organiseren. De eerst vindt plaats op 
12 maart bij Blauw Wit en dit wordt een Mega kangoeroe-ochtend. Dus kangoeroes, houd deze dag 
vrij! 
 
Rest mij via deze weg alle trainers, coaches en scheidsrechter te bedanken voor het gezellige 
zaalseizoen en ik hoop dat we het voort kunnen zetten op het veld. 
 
Groetjes, Henne 
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Wat geweest is 
 
20-2-2016 OKV C1 - Sporting West C1 5 - 7 
19-2-2016 Sporting West B1 - Groen Geel B2 10 - 3 
14-2-2016 Sporting West A2 - KVA A2 6 - 18 
13-2-2016 TOP/Quoratio A3 - Sporting West A1 12 - 8 
 KVA B1 - Sporting West B1 13 - 15 
 EKVA B3 - Sporting West B2 1 - 7 
 Sporting West C1 - ADOS C1 7 - 8 
 Sporting West E1 - KZ/Hiltex E6 1 - 13 
 Sporting West E2 - Apollo (H) E3 8 - 5 
10-2-2016 Sporting West A2 - KVA A2 8 - 13 
 
Wat komen gaat 
 
Let op: In het weekend van 27 en 28 februari zijn er geen wedstrijden! 
 
Op zaterdag  5 maart   2016 
Roda F3 - Sporting West F1      Het Trias/Krommenie 
Luna Holstvoogd  Paul Broersen Winnubst  Aanvang: 10.00 uur 
Sylvie Portasse   Daniel  Shah    Afd,: F3D 
Joanie Kleine   Olivier van Aalstede   Wedstrijdnr.:9368 
 
Coach: Richard 
Verzamelen: 9.00 uur bij de stadsdeelwerf 
Afschrijven: bij Richard 
 
Op zaterdag 5 maart 2016       
ZKC ’31 E2 - Sporting West E1       De Tref/Zaandam 
Meespelen:        Aanvang: 10.00 uur 
Jana Windt   Twan Windt    Afd.: E3J 
Luz Lipp   Jelle Rasche    Wedstr.nr.: 10244 
Tika Vaassen   Chaim Kenninck 
             
Coach: Lisse en Vitoria 
Verzamelen: 9.00 uur bij de stadsdeelwerf 
Afschrijven: bij Richard 
 
Op zaterdag 5 maart 2016      Blauw Withal/Amsterdam  
Blauw Wit D3 - Sporting West D2     Aanvang: 10.00 uur 
Britt Zaal   Julius Pecoraio    Afd.: D3A 
Carice Steinhoff  Tuur Schoonman   Wedstr.nr.: 11132 
Niamh McGuinnness  Merlijn Kenninck 
Tomasa Vinken 
Lisa Gerrits         
Damia Chadley             
Zohara Wilderom 
 
Coach: Jeffrey/Joost 
Verzamelen:  9.30 uur in de Blauw Withal 
Afschrijven: Jeffrey 
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Op zaterdag 5 maart 2016      De Tref/Zaandam 
ZKC’31 D1 - Sporting West D1       aanvang: 12.00 uur 
Lisa v.d. Schouw   Johann Bornebroek  Afd: D1C 
Janne vd Bos    Louis Le Gallic   Wedstr.nr.: 7766 
Zoë Lipp    Simon Broersen Winnubst 
Sam Meurs    Lucius Tieman 
Lesedi Mampa    Jannes Bos 
Sacha Portasse      
           
Coach: Frans 
Verzamelen: 11.00 uur bijde stadsdeelwerf  
Afschrijven bij: Frans Buikema 020-6816768 
 
Op zaterdag 5 maart 2016      Inloophal 
Sporting West B3 – KZ/Hiltex B5     aanvang:  10.10 
Fay Wolf    Alexander van Hell   afd: B5C  
Veere v/d Spek    Fadel el Hakim   wedstr: 6734 
Uma Lustemberg   Maikel Jongejeugd 
Jip Meurs    Gijs van der Schouw 
     Kas Duijff 
 
Coach: Paulien & Tim H.  
Scheidsrechter: Henne Post 
Verzamelen: 09:30 uur in de sporthal 
Afschrijven bij: Paulien & Tim 
 
Op zaterdag 5 maart 2016      Inloophal   
Sporting West B2 – KVA B2      aanvang: 11.10 uur 
Floor Huijgen    Nando Wassenaar  afd.: B4E 
Nina Shah      Duco Wijnands   wedstr.no.: 6719 
Kaat Rooseboom   Joost Locher    
Vitoria Vinken    David Holstvoogd  
Luca Schoonheim   
Rokea Chadley     
 
Coach: Ilse Wassenaar 
Scheidsrechter: Rob van Nifterick 
Verzamelen: 10:30 uur in de sporthal 
Afschrijven bij: Ilse 020 - 6670963 
 
Op zaterdag 5 maart 2016      Inloophal 
Sporting West B1 – KZ/Hiltex B2     aanvang: 12:10 uur 
Lisse Wiering    Roef Flik   afd.: B1E 
Vera Buikema    Pim Hanekamp   wedstr.no.: 20213 
Aicha Jarraya    Timur-Kaan Gulcur   
Janneke Duineveld   Tim Mulder 

 
Coach:  Tim en Ronald 
Scheidsrechter: J. Louw 
Verzamelen: 11.15 uur in de sporthal 
Afschrijven bij: Tim Beckers 
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Op zaterdag 5 maart 2016      De Veur, Zoetermeer 
Phoenix A1 - Sporting West A1      aanvang: 18:30 uur 
Meespelen:                                       
Emna Jarraya                        Jelle Buikema                             afd.: A2I 
Maaike Voorhoeve                          Tim Hoenson                              wedstr.no.: 19253 
Kira Kumar                                       Luc Almekinders    
Mila Poels    Gijs Burgers 

    Govert Hooyman 
    
Coach: Jordy & Stefan 
Scheidsrechter: nnb 
Verzamelen: 17:00 uur bij de sporthal 
Afschrijven bij: Jordy of Stefan 
 
Op zondag 6 maart 2016      Ookmeer, Amsterdam   
Rohda A2 - Sporting West A2      aanvang: 13.10 uur 
Lianne Locher    Lucas Karssen   afd.: A5Z 
Julia Meijer    Florian Pecoraio  wedstr.no.: 6064 
Esther van Steenis   Luca Speltie  
Paulien Zheng     Ayte Nijhof 
Nona Flik    Tobias Pecoraio 
             
Coach: Ellen & Mitchell 
Verzamelen: 12:15 uur in de sporthal 
Afschrijven bij: Mitchell  
 
Van onze verslaggever 
 
Team van de week 
 
Zondag 6 maart is alweer de laatste thuiswedstrijd in de zaal van het eerste team. Het laatste team 
van de week zijn er eigenlijk 2. De Kangoeroes en de nieuwe F2.  
In die F2 spelen Lasse, Finnuir, Noor, Rixt en Emily. Zij trainen al  een tijdje mee en gaan straks op 
het veld echt competitie spelen.  
De Kangoeroes bestaan verder nog uit Auke, Daniel, Gabriel, Tess, Meiko, Jairo, Kyara en Nelson. 
Deze kinderen trainen op vrijdag samen met de F1 en krijgen dan training van Johann en Sam. 
Daarnaast zijn er regelmatig oefenuurtjes voor de Kangoeroes, waaraan de Effies ook weer mee 
mogen doen. Die trainingen worden gehouden op zaterdagochtend. Trainers op die oefenuren zijn 
Zoë en Lisa. Ze krijgen dan hulp van Johann, Sam en Sacha. Die trainers spelen zelf allemaal in de 
D1 en het is dan ook erg leuk om te zien hoe goed deze kinderen al training staan te geven aan de 
Effies en Kangoeroes. 
 
6-3-2015, 14.40 uur  Sporting West - Haarlem   Kangoeroes en F2  
 
Zaterdag 13 februari 
 
Op zaterdag 13 februari was het druk in de sporthal. De Kangoeroes, F1 en F2 hielden een 
oefenuurtje, de E2 moest tegen Apollo spelen en de E1 tegen KZ. 
Het oefenuurtje van de Kangoeroes en Effies begon om 10.15 uur. Dit keer waren er ook Kangoeroes 
en effies van Blauw Wit. De F2 ging een echte oefenwedstrijd spelen! 
Blauw Wit was er met 8 kinderen en met hulp van Daniel en Olivier werden er 2 Blauw Wit teams 
gemaakt van 5 kinderen. De F1 en de F2 hadden ook ieder 5 spelers, zodat we met 5 tegen 5 zijn 
gaan spelen. 
De F1 speelde met Sylvie, Luna, Joanie, Paul en Janna. De F2 was compleet met Lasse, Noor 
Finnuir, Emily en Rixt. 
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Er werden echte oefenwedstrijden gespeeld en er waren tussendoor voor de Effies nog andere 
spelletjes neergezet. Johann en Zoë gingen aan de gang met de Kangoeroes en deden daar 
spelletjes mee. De F1 speelde tegen een team van Blauw Wit (zeg de F1), terwijl de F2 tegen het 
andere team van Blauw Wit speelde (zeg maar de F2) 
De F2 begon onder leiding van scheidsrechter Ruud met een wedstrijd, terwijl de F1 onder leiding van 
Sacha en Lisa aan een ander soort wedstrijd begon: doelpunten maken! 
Na een kwartier werd er gewisseld en speelde de kinderen van de F1, terwijl de F2 kinderen 
doelpunten gingen maken met “slaven schieten”. 
Zo speelde de kinderen 2 wedstrijden tegen elkaar en werden er ook “schiet” wedstrijden gehouden. 
Voor de F2 was het hun eerste echte wedstrijd tegen een andere vereniging en het ging best goed. 
De eerste wedstrijd werd het 3-3 en de tweede werd er beter verdedigd en werd het 1-1. 
 
Gelijk met het oefenuurtje speelde de E2 tegen Apollo. De E2 wist te winnen met 8-5. De strafworpen 
werden door Apollo gewonnen met 2-3.  
Na de E2 mocht de E1 spelen. Molly had zo een drukke ochtend, want na de E2 mocht ze de E1 
coachen. Ze moest het helaas doen zonder de zieke Tika.  
De E1 moest tegen KZ en die begonnen heel goed. De E1 stond al snel ver achter. Later konden ze 
zich nog wel wat herstellen, maar KZ ging er met de overwinning vandoor. Ook de strafworpen wisten 
de kinderen van KZ met 2-3 te winnen. 
 
Na de Effies en E’tjes mocht de C1 het veld in. Ze moesten tegen ADOS en het werd een hele 
spannende wedstrijd. De C1 verloor met 7-8, maar speelde best wel goed.  
Voor wie niet in de hal was, maar de wedstrijd wel had willen zien: hij is gewoon te bekijken op de 
Sporting West website. 
 
Amsterdamse Kangoeroedag 
 
Zaterdag 19 maart spelen de Kangoeroes en 
jongste Effies in de Blauw Wit hal. Alle Kangoeroes 
uit Amsterdam zijn dan welkom. 
 
De E2 uit tegen Swift 
 
Zaterdag 20 februari moest de E2 bij en tegen Swift 
spelen. Voor sommige kinderen is het al vakantie en 
er waren maar weinig wedstrijden vandaag. Luka en 
Sam waren er niet bij, maar met Luna en Luz 
hadden we gelukkig goede vervangers. Mos, Pieter 
en Michelle waren gelijk naar de sporthal gegaan, 
terwijl Luna, Luz en Dounia gezellig met combino 10 
gingen. Vandaag was Dounia de aanvoerder. Ze 
begon samen met Pieter, Mos en Michelle aan de 
wedstrijd. De E2 dus eigenlijk, want de invallers 
mochten even wachten met spelen. Molly was er 
niet, dus vandaag ook maar de doelpuntenmakers 
genoteerd. 
 
Het werd een leuke wedstrijd. Het eerste kwart was 
bijzonder spannend en bijna afgelopen toen Mos het 
eerste doelpunt wist te maken. Vrijwel gelijk was het 
ook time out. In het tweede kwart mocht Mos er dan ook gelijk uit samen met Michelle. Luz kwam er 
als jongen in samen met Luna. De 0-2 van Luz kwam vervolgens snel. Toen was het weer even 
wachten tot Dounia de 0-3 wist te maken. Na de rust mocht Dounia er samen met Pieter even uit. 
Toen ging het ineens snel. Mos met een afstandsschot  0-4 en Luz 0-5. Ook Swift wist toen hoe het 
moest en scoorde 1-5 en 2-5. Daarna was het weer even stil. Luna had toen de beste kansen, maar 
helaas gingen ze er steeds net niet in. In het laatste kwart stond de E2 er weer in en wist Dounia 2-6 
en 2-7 te scoren. Vandaag hebben we een leuke wedstrijd en een goed spelende E2 kunnen zien. De 
strafworpen werden wel door Swift gewonnen met 5-4. Dit keer wist Luna wel te scoren. 
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Schoolkorfbal 
 
Afgelopen week is er op 2 scholen weer druk gekorfbald. Maandag kregen de leerlingen van de 
Wereldschool nog een keer korfbal. De groepen 1 tot en met 6 waren nog een keer aan de beurt. 
Woensdag waren we voor de eerste keer dit schooljaar op de Elisabeth Paulus school. De kinderen 
uit de groepen 1 tot en met 6 kregen daar korfbal. Bij de kleuters kwamen er nog 2 kinderen uit groep 
8 helpen, zodat die ook nog een beetje korfbal meekregen. 
Het worden nu echter lastige weken. Sommige scholen hebben 1 week vakantie, maar andere hebben 
2 weken vakantie. En dan komen er weer allerlei feestdagen met steeds weer verschillende vakanties. 
Sommige hebben alleen de Paasdagen vrij, anderen weer de hele week.  
Woensdag zijn we nog een keer op de Elisabeth Paulusschool. Dan even vakantie. 
In maart gaan we naar de Rijk Kramer school. Een school waar we al een lange tijd heen wilde. Dit 
schooljaar gaat het hopelijk ook echt lukken. 
Zes dagen gaan we erheen. We gaan maandag 14 en 21, dinsdag 15 en 22 en woensdag 16 en 23 
maart. Dan krijgen de leerlingen van de groepen 3 tot en met 6 korfballen. 
Dat is nog niet alles: De Eilanden zijn donderdag 17 en 24 maart aan de beurt. Dan krijgen de 
leerlingen van groep 6 korfballen. In april krijgen de middenbouwers (3,4 en 5) korfbal. 
In april gaan we ook elk jaar naar de Burght. Daar krijgen de kleuters korfballen. Naast de kleuters 
willen we dan ook nog naar de groepen 3 en 4. 
Tijdens de zaalfinale is er het grote Amsterdamse schoolkorfbaltoernooi. De winnaars van de 
Westerparkcup zijn natuurlijk de eerste kandidaten om daar heen te gaan, maar ook andere scholen 
mogen meedoen. Dus daar gaan we ook weer druk voor werven. 
 
Richard Weewer 
 

De Ziggo Dome..... 
 
Wat een drukte wat een drukte, we gaan met maar liefst met 77 mensen naar de Ziggo Dome en ik 
heb er nu al zin in.  
 
Onderstaand tref je de lijst aan met achter jouw naam het aantal kaarten wat er besteld is. Staat je 
naam in het geel? Dan heb je al betaald. Sta je nog in het WIT, dan moet je nog betalen.  
 

HELAAS STAAN ER NOG STEEDS MENSEN IN HET WIT. 
GRAAG ASAP DE KOSTEN VOLDOEN 
 
Je kunt het totaal bedrag (aantal kaarten x €26,50) overmaken op: 
 
Naam: AKC Sporting West 
Rekening nr: NL14INGB0005086060 
 
Het kan natuurlijk zijn dat je net over hebt gemaakt, beschouw dan mijn tekst als niet gelezen.  
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Omdat we ook weer met een hoop kids gaan zullen we voorafgaand aan het evenement nog met 
elkaar bepalen hoe laat we naar de Ziggo Dome gaan. Zo zijn er al plannen om een deel van de reis 
met de fiets af te leggen en daarna met de metro. Hoe dan ook, hier komen we nog op terug.  
 
Leuk dat je mee gaat! 
 
Mark & Stefan 
 
Ps. Voor de oplettende kijker op de website van de KNKV, de kosten zijn iets lager uitgevallen dan 
€26,50. In overleg met de penningmeester is er afgesproken van het verschil drankmuntjes te halen. 
Zo heeft iedereen straks wat te drinken, want dorst krijg je zeker van de wedstrijden. Wat we te kort 
komen zal worden aangevuld zodat iedereen wat lekkers kan halen. 
 
 

 
 
 
 
Wie E-mail Aantal Kaarten 
Agnes de Boer & Familie agnesdeboer70@gmail.com 4 
Aicha Jarraya AJ01039@ijburgcollege.nl 1 
Amber Baaij amberbaaij@hotmail.com 1 
Brenda & Britt Zaal b.zaal@hotmail.com 2 
Brenda van Oostveen bvoostveen@hotmail.com 1 
Ciska Smals cimiri@msn.com 1 
Cor van der Valk cornelisvandervalk@gmail.com 1 
Desire van der Bijl desirevdbijl@hotmail.com 1 
Ellen Sebregts ellens82@hotmail.com 1 
Enma Jarraya emnajarraya@live.nl 1 
Floor Huijgen floorhuijgen@gmail.com 1 
Frank van de Kuilen bvoostveen@hotmail.com 1 
Frans/Jelle/Vera Buikema gina.frans.sloterdijk@gmail.com 3 
Frida Ruijs - extra kaartje f.ruijs@ziggo.nl 1 
Frida Ruijs & Piet Weeling f.ruijs@ziggo.nl 2 
Gijs Burgers gijs.burgers@hotmail.com 1 
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Jeffrey Post postjeffrey@hotmail.com 1 
Johann bornebroek a.bornebroek@wxs.nl 1 
Joost Hanewinkel joost_hanewinkel@hotmail.com 1 
Jordy Pieters jordypieters@hotmail.com 1 
Judith/Tobias/Florian/Julius Peccoraio voldith@hotmail.com 4 
Maaike Voorhoeve maaikevoorhoeve@gmail.com 1 
Mila Poels milapoels@live.nl 1 
Mitchell Pestman mpestman@hotmail.com 1 
Nona Flik nonajamila@live.nl 1 
Pascalle Pieters pascallepieters@hotmail.com 1 
Pim Hanekamp pimhanekamp@gmail.com 1 
Rob en Hilda van Nifterick r.vnifterick@chello.nl 2 
Roef Flik roefleander@live.nl 1 
Roisin Mc Guinness eamonnn@gmail.com 1 
Rokea chadly rokeachadly@gmail.com 1 
Ruud Heckman r.heckman9@upcmail.nl 1 
Siobán McGuiness eamonnn@gmail.com 2 
Stefan van Nifterick stefan@nifterick.com 2 
Tim Beckers beckers.T.M@gmail.com 1 
Timur Kaan Gulcur schavemakermarja@gmail.com 1 
Trees Zaal theresiazaal@online.nl 1 
Dennis/Teri/Tim Hoenson admin@hoensonjeans.nl 3 
Ilse Wassenaar & Nando ilsewassenaar@hotmail.nl 2 
Joost Locher th.jonkman@gmail.com 1 
Julia Meijer juliameijer97@gmail.com 1 
Kira Kumar Kiranerieskumar@gmail.com 1 
Luca Schoonheim lucaschoonheim@hotmail.com 1 
Nina shah mirjamshah@gmail.com 1 
Sacha Portasse sacha_portasse@yahoo.nl 1 
Sam Meurs mail@jaapmeurs.nl 1 
Vera van der Pas veravdpas@gmail.com 1 
Berend van den Bos berendvdbos@chello.nl 1 
Folkert van Oostveen folkertvanoostveen@gmail.com 1 
Henne Post h.post43@upcmail.nl 1 
Janne van den Bos jannevdbos@gmail.com 1 
Lisse Wiering lissewiering@hotmail.nl 1 
Mark Punt mpunt86@gmail.com 1 
Rodney Meijering rodney96@live.nl 1 
Ali Jung hanni108@hotmail.com 1 
Paulien Zheng xpaulieen@hotmail.com 1 
David Holstvoogd aholstvoogd@hotmail.com 1 
Janneke Duineveld xjannekexd@gmail.com 1 
Luc Almekinders luc.almekinders@hotmail.com 1 
Ronald Meijering r.meijering66@gmail.com 1 
Vitoria Vinken 114713@leerling.calandlyceum.nl 1 
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